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ПРОТОКОЛ - ОТЧЕТ 
на  

КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 

за извършена ГОДИШНА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА проверка на дейността на 

БУЛПРОФОР за 2020 календарна година 
/приет на Общо Събрание на 25.06.2021 г./ 

 

 След като се запознахме подробно с финансово-счетоводната отчетност на сдружението и 

разгледахме документацията, Контролния съвет установи: 

Направено е счетоводно приключване на финансовата 2020 година с цялата изискуема по ЗС 

документация, която е внесена с Годишeн отчет за дейността в т.ч.: 

 по Баланса – сума на Актива и на Пасива:   4    х. лв;  

 по Отчета за приходите и разходите : 

– Всичко разходи :   1     х.лв (в т.ч 1 за нестоп.д-ст),  

– Всичко приходи :  1     х.лв (в т.ч. 1 от нестоп.д-ст) 

 

Подробен разчет на направените приходи и разходи през 2015 година: 
Проект 

2020 

Отчет 

2020 

   

1. ПРИХОДИ:   

1.1. От членски внос,  в т.ч. -                                                     1150 500 

чл.внос за 2020 г 1150 500 

1.2. От стопанска дейност, в т.ч.:  150 0 

от продажба на бюлетини, наръчници и др.помагала /авансово/ 150  

от други дейности, вкл. проекти чрез и от БУЛПРОФОР И ГИЦ; /договорин за услуги/   

от други дейности, вкл. изложение на горска техника (финансиране)    

1.3.  От нестопанска дейност, в т.ч.:  1000 627 

финансиране по програми с м/нар.проекти и ведомства  300  

от договори за съвместна дейност (ЛТУ, ДАГ и др.)     

от такси за участие в семинари и др.курсове за обучение   500  

от спонсорство и др.п. вкл. от членове и/или от дейности на ГИЦ, ДП и др. лихви 200 627* 

Всичко приходи: 2300 500 

    

Наличност по банка към  01.01.2020  93.76 

Наличност в каса към  01.01.2020  1161.18 

 Всичко  активи    

2. РАЗХОДИ:  

2.1. Възнаграждение за Изп..С-р, Счетовод, (вкл.ДОО/ЗО) , в т.ч:  0 0 

Платен сътрудник /труд.д-р /осигуровки   

2.2. Разходи за стопанска дейност, в т.ч.: 400 0 

външни у-ги по изработка и издаване на справочник, бюлетини и др. /Договори за 

услуги 
400 0 

авторски, редакционни и др. възнаграждения, вкл. за превод на м-ли /отпечатване, 

материали/ - внесена гаранция по договор 
  

наем офис, материали и консумативи за офиса (част) ; хостинг , интернет    

канцеларски м-ли, пощенски р-ди, реклама     

Банкови такси и др.п Стоп.цел   

Корпоративен данък , ДДС   
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2.3. Разходи за нестопанска дейност, в т.ч.:  405 

Честване 20 г БУЛПРОФОР - изработка плакети и др.(741 лв) + 1147 - наем зала + хапки 

/коктейл 
 1888* 

дейност на клубовете "ЦНПОКДГС" и "ЦУПИГС" и "ЦГИЛ"      

външни услуги -  хонорари (напр. за преводи и др.п) .    

за клубна дейност (организационни - командировки, ОС, ГИЦ, реклама, материали и др.) 

/от предишни години внесени от П-ля 
  

семинари, курсове за квалификация, обучение,  (частично);  такси участие / покрити 

разходи семинара Юндола, наем зала и др.п. 
300  

организация и честване Седмица на гората, награди /израб.статуетка-външна у-га/  

UEF подаръци 
250  

други външни у-ги - изложение,поща,обяви, интернет, такси, абонаменти, реклама ....  240 250 

участие в междунар.прояви - конфер, семинари, обмяна на опит    

членски внос за организации, в т.ч. UEF, CEETTAR, БСК 2500  

канцеларски м-ли, офис консумативи, наем офис (част), банкови такси 231 155 

Всичко разходи: 3921 405 

 

 

Наличност по сметка към 31.12.2020..............................................................88.76...................      лв 

Наличност в касата към 31.12.2020...............................................................1261.68**................     лв 

 =-=-=-================================================================= 

       Всичко движение по разходите:        лв 

 

* Съответните суми са похарчени във връзка с честването на 20 год.юбилей и са направени с пари 

от дарения и са плащани фактически от наличностите в касата.  

** Тази наличност фактически е изразходвана във връзка с честванията, но не е надлежно 

осчетоводена, поради което счетоводно и официално тази сума се води като наличност в каса. Ще 

бъде изчистена с отчета за 2021 г. 

След извършената проверка, Контролния съвет на БУЛПРОФОР не установи нарушения 

във воденето на счетоводната документация и отчетността на сдружението и  

предлага на Общото събрание да приеме: 

 

Баланса и Отчета за приходите и разходите на Сдружението с нестопанска цел БУЛПРОФОР за  

2020 година,  

 

 

София, ................ 2021 год.      

 

     

 

Председател на КС:  

   инж. Хинко Гечев:  

 

 

 

 

 


